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Resumo
O Glossário de moda é parte integrante da pesquisa Brasil por suas Aparências , e possui o
objetivo de esclarecer, através de imagem e texto, as terminologias utilizadasao longo do material
didático gerado pela mesma. São termos relacionados aos vestuários, tecidos e acessórios que foram
relevantes na história do vestuário brasileiro no período colonial. Possui grande importância no
meio acadêmico para a compreensão da construção das relações da sociedade brasileira com suas
aparências.
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Abstract
The Glossary of Fashion is part integrates from research Brasil for its Appearances , and has the
purpose of clarifing, through image and text, the terminologies used along the teaching material
generated by the same. They are terms related to clothing, fabrics and accessories that were
relevant in the history of clothing in the Brazilian colonial period. It has great importance in
academia in understanding the construction of relations of Brazilian society with their
appearances.
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Idealizado durante a pesquisa Brasil por suas Aparências , o Glossário foi proposto com a
finalidade de facilitar o entendimento do leitor de história da Moda, quando se depara com
terminologias não mais utilizadas nos dias atuais. Foi realizada uma busca por imagens e

significados dos termos relacionados a composição do vestuário que já não são encontrados, ou já
tiveram mais destaque nos hábitos brasileiros ao longo da história. Esses termos foram listados e
classificados em três categorias: vestuário, tecido e acessório, de forma a facilitar a compreensão
dos mesmos. A pesquisa foi realizada através de glossários, dicionários, livros da área de história da
Moda, e internet. Durante o processo de busca, surgiram termos que se encontravam nos livros de
história, mas não eram encontrados em nenhuma outra fonte. Para explicá-los foram analisadas
pinturas e desenhos do período (retratos), para que as peças e sua aplicação fossem identificadas.
Por exemplo, a Farthingale , um dos tipos de anquinha, é analisada a partir do retrato da rainha
Elizabeth I; Da mesma forma, muitas vezes não eram encontradas imagens dos objetos analisados, e
para ilustrá-los, foram utilizadas imagens que representam sua aplicabilidade. Por exemplo, o termo
Barbatana: haste de material flexível para dar sustentabilidade , a imagem utilizada para ilustrá-la
foi a do espartilho, composto pela barbatana além de outros materiais.
O resultado foi uma tabela simples, classificada por ordem alfabética, composta pela descrição do
termo - com foco em sua importância histórica - e uma ou mais imagens. À direita encontra-se uma
coluna permanente com todos os termos que compõem o glossário, a fim de facilitar a procura pelo
leitor. A importância desse trabalho se deve ao fato de que não há um estudo aprofundado dessas
terminologias que tenha sido produzido no Brasil. Através desse material, o estudante de Moda tem
a oportunidade de entender com clareza os hábitos, costumes e relações da sociedade brasileira do
período colonial com suas aparências. Entendendo essas relações, se torna mais fácil entender a
construção dessas aparências até os dias atuais. O Glossário de Moda refere-se aos termos
encontrados no primeiro CD da pesquisa Brasil por suas Aparências , dos quais dois já se
encontram concluídos. Alguns exemplos do conteúdo do Glossário se encontram logo abaixo.
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